Zaton, 06.10.2021.
Broj: 08/21
ČLANOVIMA
TURISTIČKOG VIJEĆA

POZIV
na 8. sjednicu Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Zaton koja će se održati
dana 12.10.2021. (utorak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama zgrade Mjesnog
odbora – Kolište 1 u Zatonu.

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
Izvješće o turističkom prometu za period 01.01. - 30.09.2021.
Zahtjevi za donacijom i sponzorstvom
Prijedlog o visini turističke pristojbe za 2023. godinu, mišljenje TZM Zaton
Razno

U slučaju spriječenosti prisustvovanja sjednici, molimo da nas obavijestite na tel.
023/265461 ili na e-mail: zaton-zd@inet.hr
Molimo sve članove Turističkog vijeća da se pridržavaju epidemioloških mjera,
poštuju socijalnu distancu te da koriste zaštitne maske i dezinficijense.

Predsjednik
Ante Peroš

Zaton, 14. listopada, 2021.g.
ZAPISNIK
sa 8. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Zaton održane
dana 12. listopada, 2021. godine s početkom u 18:00 sati u prostorijama zgrade
Mjesnog odbora u Zatonu

Prisutni:
Predsjednik: Ante Peroš
Članovi: Dalija Pavlović Peroš, Ivan Pavlović, Božena Matković, Slaven Gospić,
Krešimir Milišić, Lucija Županović
Nisu prisutni: Marin Predovan, Rozmari Peroš
Ostali prisutni:
Ivan Miljković, direktor Turističke zajednice mjesta Zaton i Martina Peroš, stručni
suradnik u Turističkoj zajednici mjesta Zaton
Predsjednik Ante Peroš otvorio je 8. sjednicu Vijeća, pozdravio nazočne, konstatirao
prisutnost većine članova Vijeća te predložio slijedeći:
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
Izvješće o turističkom prometu za period 01.01. - 30.09.2021.
Zahtjevi za donacijom i sponzorstvom
Prijedlog o visini turističke pristojbe za 2023. godinu, mišljenje TZM Zaton
Financiranje troškova programa „Advent u Zatonu“
Razno

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
Predsjednik navodi da su članovi uz poziv dobili i zapisnik s prethodne sjednice. S
obzirom da nije bilo nikakvih primjedbi od strane članova Vijeća na zapisnik,
Predsjednik je zapisnik stavio na glasovanje.
Jednoglasnom odlukom usvojen je Zapisnik s prethodne sjednice.
2. Izvješće o turističkom prometu za period 01.01. - 30.09.2021.
Predsjednik je riječ dao direktoru Turističkog ureda. On je članovima Vijeća
predstavio rezultate turističkog prometa za prvih devet mjeseci 2021. godine
(Izvješće u prilogu).

Izvješće je stavljeno na raspravu, međutim nije bilo nikakvih komentara od strane
članova Vijeća. Predsjednik je zatim Izvješće dao na glasanje.
Jednoglasnom odlukom usvojeno je Izvješće o turističkom prometu za period
01.01.-30.09.2021.g.
3. Zahtjevi za donacijom i sponzorstvom
Predsjednik je pročitao dvije zamolbe za donacijom i sponzorstvom u kojima se traži
financijska pomoć. Predložio je da se nadalje zahtjevi za donacijom i sponzorstvom
podnose u prvoj polovici godine. Nakon kratke rasprave donesene su slijedeće
odluke.
Jednoglasno je donesena odluka o dodjeli donacije Osnovnoj školi „Petar
Zoranić“ Nin – ugradnja novog klima uređaja u prostoru Područne škole u
Zatonu u vrijednosti od 5.111,50 kuna.
Većinom glasova (8 za, 1 suzdržan) donesena je odluka o dodjeli donacije
Atletskom savezu Zadarske županije u iznosu od 1.000,00 kuna.
4. Prijedlog o visini turističke pristojbe za 2023. godinu, mišljenje TZM Zaton
Predsjednik je ponovno dao riječ direktoru da pobliže objasni Prijedlog o visini
turističke pristojbe za 2023. godinu od strane Zadarske županije te Mišljenje koje se
traži od strane Turističke zajednice mjesta Zaton na isti Prijedlog. Direktor je objasnio
sve navedeno te dao Prijedlog mišljenja TZM Zaton da ono bude isto kao i ono koje
je usvojeno za 2022. godinu. Krešimir Milišić predlaže visinu turističke pristojbe od
8,00 kuna zbog situacije vezane uz korona virus. Dalija Pavlović Peroš predlaže da
iznos turističke pristojbe bude isti kao i 2021. godine te da treba povisiti visinu iznos
pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem
paušalnom iznosu za sebe i članove uže obitelji za prva dva člana 100,00 kuna i za
svakog slijedećeg člana 40,00 kuna. Nakon rasprave ostali vijećnici složili su se s
njezinim prijedlogom. Predsjednik je zatim Mišljenje navedeno u tablici dao na
glasanje.

Noćenje u
smještajnom
objektu u
kojem se
obavlja
ugostiteljska
djelatnost po
osobi

Noćenje u
smještajno
m objektu
iz skupine
Kampovi
(Kampovi i
Kamp
odmorišta)
po osobi

01.01. do
31.12.

01.01. do
31.12.

8.00

8.00

Smještaj u
domaćinstv
u po
krevetu

350.00

Smještaj na
obiteljskom
poljoprivredno
m
gospodarstvu
po krevetu

200.00

Smještaj u
domaćinstv
u u kampu i
u objektu
vrste kamp
odmorište
ili kamp
odmorište robinzonski
smještaj - za
svaku
smještajnu
jedinicu

500.00

Smještaj na
obiteljskom
poljoprivrednom
gospodarstvu u
kampu i u objektu
vrste kamp
odmorište ili kamp
odmorište robinzonski
smještaj - za svaku
smještajnu jedinicu

250.00

Iznos pristojbe koju plaća vlasnik
kuće, apartmana ili stana za odmor u
godišnjem paušalnom iznosu za sebe
i članove uže obitelji

Prvi član

Drugi
član

Svaki
sljedeći
član

100.00

100.00

40.00

Jednoglasnom odlukom usvojeno je Mišljenje TZM Zaton na Prijedlog o visini
turističke pristojbe za 2023. godinu.
5. Financiranje troškova programa „Advent u Zatonu“
Predsjednik je riječ ponovo dao direktoru. On je istaknuo da se ove godine program
ne sastoji od koncerta, predstave, okupljanja jer to s obzirom na trenutnu situaciju s
koronavirusom COVID-19 ionako nije moguće. Direktor je usmeno izložio plan da se
ipak želi kreirati božićni ugođaj u mjestu a to će se odraditi kroz dvije stvari. Prva je
podjela božićnih poklona učenicima osnovne škole Petar Zoranić u mjestu Zaton.
Drugo je ukrašavanje mjesta Zaton u suradnji sa Udrugom Kaštel Zaton i Gradom
Ninom. Direktor je istaknuo da će Udruga poslati zahtjev prema Gradu Ninu za
sredstvima potrebnima za ukrašavanje u iznosu od 20.000,00 kn a Komunalac Nin
d.o.o. se obvezao osigurati ukrasnu jelku kod mjesne crkve. Direktor i predsjednik su
predložili da Turistička zajednica za obje stvari izdvoji 15.000,00 kn. Dalija Pavlović
Peroš predlaže da se iznos poveća na 20.000,00 kn. Nakon rasprave ostali vijećnici
složili su se s njezinim prijedlogom. Predsjednik je Prijedlog financiranje troškova
programa „Advent u Zatonu“ u iznosu od 20.000,00 kn stavio na glasovanje.
Jednoglasnom odlukom usvojen je Prijedlog o financiranju troškova programa
„Advent u Zatonu“.
6. Razno
Predsjednik je zamolio direktora da opiše stanje u TZM Zaton što se tiče radnih
mjesta i visine plaća djelatnika. Direktor je naveo kako su trenutno zaposlena tri
djelatnika (dva na ugovoru o radu na neodređeno i jedan na ugovoru o radu na
određeno) te naveo njihova primanja. Nakon rasprave članovi Vijeća su zaključili
kako su primanja djelatnika niska te je donesen zaključak kako će se ići u povećanje
plaća djelatnika. Na sljedećoj sjednici Turističkog vijeća u dnevni red uvrstit će se
Pravilnik o obračunu i isplati plaća, naknada i ostalih primanja djelatnika Turističke
zajednice mjesta Zaton. Nakon daljnje rasprave članovi Vijeća su se složili kako je
potrebno raspisati javni natječaj za radno mjesto stručni suradnik za obradu podataka
– informator.
Jednoglasno je donesena odluka o raspisivanju javnog natječaja za radno
mjesto stručnog suradnika za obradu podataka – informator na neodređeno
vrijeme.

Sjednica je završila u 19:45 sati.
Zapisničar:
Martina Peroš
_________________

Predsjednik TZM Zaton:
Ante Peroš
______________________

